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ABSTAK

Tingkat Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan 
Infrastuktur Jalan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak 

Kabupaten Lampung Tengah

Pembangunan dibutuhkan keterlibatan aktif dan keseriusan 
Pemerintah setempat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 
serta pemerintah kecamatan yang termasuk didalamnya adalah Pemerintah 
Desa. Masyarakat menuntut peranan pemerintah daerah dalam 
pelaksanaan pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya 
berdasarkan undang-undang yang berlaku. Untuk menggerakkan 
masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan 
adanya tenaga atau unsur penggerak yang mampu mengerakkan dan 
mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita 
pembangun.Kabupaten Lampung Tengah dalam hal infrastuktur jalan 
banyak jalan rusak terutama desa Tanjung Harapan, sehingga peneliti 
tertarik umtuk mengkaji tentang tingkat dukungan pemerintah daerah 
dalam pembangunan infrastuktur jalan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat 
dukungan pemerintahan daerah dalam pembangunan terkait Pembangunan 
infrastruktur  jalan di Lampung Tengah dan untuk mengetahui faktor 
penghambat dan pendukung tingkat dukungan pemerintah daerah dalam 
pembangunan infrastruktur jalan Desa Tanjung Harapan Kecamatan 
Seputih Banyak Kabupaten  Lampung Tengah.sehingga permasalahan 
penelitian ini adalah: (1) bagaimana tingkat dukungan pemerintahan 
daerah dalam  pembangunan infrastruktur  jalan di Lampung Tengah ? (2) 
apa faktor penghambat dan pendukung tingkat dukungan pemerintah 
daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan desa Tanjung Harapan 
Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten  Lampung Tengah ? 

Responden penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah 
pihak Dinas Bina Marga, sebagai informan adalah kepala desa sebagai 
informan pelengkap dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode 
pengumpulan data dengan 1). Wawancara, 2). Dokumentasi, 3) Observasi.

Hasil penelitian ini adalah bentuk dukungan yang diberikan oleh 
pemerintah daerah dalam pembangunan infrastuktur berupa anggaran, 
tahun ini anggaran sebesar 2 Miliyar Rupiah untuk pembangunan di
Lampung Tengah dibagi tiga bagian barat, tengah dan timur, 
pengalokasian setiap kecamatan tersebar luas setiap kecamatan, himbauan 
kepada seluruh camat dan lurah maupun masyarakat. Faktor penghambat 
dalam pembangunan seperti masalah terbatasan anggaran, mutu/kualitas 
jalan aspal yang kurang baik, pengerjaan yang bertepatan dengan cuaca 
yang kurang pas, muatan yang berlebihan, semakin berat muatan akan 



semakin mempercepat proses kerusakan jalan, lalu buruknya sistem 
drainase yang ada disekitaran jalan. Kurangnya kesadaran masyarakat 
mengenai memelihara jalan karena faktor lingkungan seperti, talang/ 
tritisan yang langsung kejalan. Faktor pendukung dalam pembangunan 
infrastuktur jalan mengenai perencanaan, pengawasan dalam 
pembangunan kegiatan pembangunn akan tepat waktu tempat sasaran 
apabila pengawasan itu melekat dilakukan semua pihak oleh masyarakat, 
dinas PU, konsulatan berjalan dengan tupoksinya.







MOTTO

Artinya :  “sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 
hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang 
memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Pendengar dan Maha 
Melihat.” ( Q.S. An- Nissa: 58)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Menghindari kesalah pahaman dalam memahami kalimat judul penelitian, 

maka perlu dijelaskan terlebih dahulu maksud dan arti dari kata-kata atau istilah 

yang terdapat pada judul skripsi. Judul skripsi ini adalah “Tingkat Dukungan 

Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrasuktur Jalan Desa Tanjung 

Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah”. Adapun 

istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

Tingkat dukungan pemerintah daerah merupakan suatu bentuk dorongan 

kepedulian pemerintah daerah dalam mendukung perubahan dan pembanguanan 

daerah dalam bentuk dana, himbauan kepada seluruh camat dan lurah.1

Pemerintah Daerah adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan daerah 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).2

Pemerintah Daerah dalam UU 32 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 adalah penyelenggara

urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

                                                            
http://sebatin.com/lampung 

tengahharapkandukunganpenuhpemprovlampunguntukpembanguan. (10 maret 2017 )
Prof.Drs.HAW.widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, ( Jakarta : PT.Raja 

Grafindo Persada,2013 ) h.140.
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Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gebernur, Bupati, atau Walikota

dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.3

Artinya :  “sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 

manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-

baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Pendengar 

dan Maha Melihat.” ( Q.S. An- Nissa: 58)

Dalam kontek kenegaraan, amanah dapat berupa kekuasaan ataupun 

kepemimpinan. Sebab pada prinsipnya kekuasaan atau kepemimpinan adalah 

suatu bentuk pendelegasian atau pelimpahan kewenangan orang-orang yang 

dipimpinnya. Islam secara tegas melarang terhadap para pemegang kekuasaan 

agar tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang diamanatkan kepadanya. 

Sebab apapun yang dilakukan oleh seseorang penguasa atau pemimpin kelak akan 

dimintai pertanggung jawabannya dihadapan Allah.

Pembangunan infrastuktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha 

pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun 

prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya 

suatu proses pembangunan. Untuk pemerintah daerah, dana untuk pembangunan 

jalan dan jembatan dialokasikan dalam APBD masing-masing daerah, hal tersebut 

                                                            
3 Ibid.,h.149.
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sebagaimana diatur dalam pasal 85 ayat 1 PP No.34 Tahun 2006 tentang jalan 

yaitu bahwa “Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan 

jaringan jalan merupakan kegiatan pengaloksian dana yang diperlukan untuk 

mewujudkan sasaran program”.

Desa Tanjung Harapan adalah salah satu desa yang berada di kecamatan 

Seputih Banyak yang terletak di Batas wilayah Utara Kampung Sumber Baru,

Selatan  Kampung Tanjung Krajan, Barat Kampung Sri Basuki Timur Kampung

Setia Bumi tengah-tengah kecamatan Seputih Banyak, dan dengan luas wilayah 

1127 Ha yang meliputi tanah perkarangan, ladang, sawah, rawa dan lain-lain.

Mayoritas masyarakat di Desa Tanjung Harapan bersuku Jawa dan Bali.

Berdasarkan definisi istilah-istilah diatas maka judul penelitian Tingkat 

Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastuktur Jalan Desa 

Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah dapat 

didefinisikan sebagai berikut: Kepudulian Pemerintah Kabupaten Lampung 

Tengah terhadap pembangunan infrastuktur Desa Tanjung Harapan dalam bentuk 

penganggaran atau pengalokasian dana dan juga himbauan kepada Camat serta 

kepala Desa.

B. Alasan Memilih Judul

Terbentuknya judul dalam penelitian ini, dikarenakan adanya sebuah 

masalah atau problem sehingga tergerak untuk dilakukan penelitian. Adapun

hal-hal menarik atau alasan-alasan penulis dalam memilih judul skripsi ini 

ialah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif
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Penulis tertarik dengan permasalahan ini karena melihat realitas 

dilapangan dukungan Pemerintah Daerah sangatlah minim karena 

membedakan pembangunan di Desa satu ke Desa satunya. Khususnya 

Desa Tanjung Harapan Kabupaten Lampung Tengah. Pembangunan 

infrastuktur pertahun tidak adanya sentuhan pembanguanan dalam hal 

pembangunan infrastuktur jalan.

2. Alasan Subjektif

Dari penelitian ini penulis bermaksud untuk mengetahui sejauh mana 

peran, fungsi dan cara kinerja Pemerintah Daerah dalam Pembangunan 

Infrastuktur Jalan, lalu ingin mengetahui kendala dan hambantannya 

dalam menyelesaikan masalah jalan rusak di Desa Tanjung Harapan 

Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, serta untuk 

mengetahui alur kerja Pemerintah Daerah dalam Pembangunan 

Infrastuktur Jalan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak 

Kabupaten Lampung Tengah. Penulis berharap penelitian ini dapat 

diselesaikan dalam waktu yang telah direncanakan.

3. Alasan Signifikansi Sosial

Dari penelitian ini penulis bermaksud agar pemerintah daerah 

melakukan pengawasan dalam pembangunan infrastuktur jalan agar 

dalam pembangunan tidak disalah gunakan,agar masyarakat pun bisa 

merasakan keadilan dalam pembangunan. Serta pemerintah daerah bisa 

menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengatasi pengaduan dari 

masyarakat Lampung Tengah



5

C. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan kearah yang lebih baik 

melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pada dasarnya 

pembangunan dibutuhkan keterlibatan aktif dan keseriusan Pemerintah 

setempat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta 

Pemerintah Kecamatan yang termasuk didalamnya adalah Pemerintah 

Desa. Dalam memainkan perannya apabila pembangunan itu lebih 

diarahkan pada pembangunan Desa, maka proses penanggulangannya 

pemerintah harus berperan aktif dan implimentasikan secara menyeluruh 

pelaksanaan pembangunan yang didasarkan pada peraturan perundang-

undangan, ataupun melalui peraturan Daerah yang akan dikeluarkan 

maupun yang akan dijalankannya. Sedangkan masyarakat sendiri yang 

akan diposisikan untuk menilainya apakah peran pemerintah dapat 

mendorong mereka untuk telibat langsung dalam proses pembangunan 

tersebut.4

Masyarakat menuntut peranan Pemerintah Daerah dalam 

pelaksanaan pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya 

berdasarkan undang-undang yang berlaku.5 Untuk menggerakkan 

masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan 

adanya tenaga atau unsur penggerak yang mampu mengerakkan dan 

                                                            
4 Dedy Supriyadi Bratakusumah dan Riyadi, Perencanaan Pembangunan Daerah,

(Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,2003 )  h.9.
5 Kansil dan Christine, Sistem Pemerintahan Indonesia , ( Jakarta: Bumi Aksara,2011 )

h. 142.
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mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita 

pembangun.

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan 

nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan sebagai 

langkah untuk membangun manusia Indonesia. Hal ini mengandung arti 

bahwa setiap kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan 

pembangunan harus tertuju pada pembangunan yang merata di seluruh 

wilayah Indonesia dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat 

agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh 

masyarakat sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan 

dan peningkatan taraf hidup masyarakat .

Pembangunan infrastruktur termasuk kedalam pembangunan fisik 

dan sudah sejak lama diketahui, bahwa keberadaan infrastruktur yang baik 

memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak 

dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan 

kesehatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa infrastruktur 

merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung 

kegiatan di berbagai bidang.6 Disamping sebagai alat yang dapat 

menghubungkan antar daerah. Infrastuktur yang biasa sering disebut 

sebagai sarana dan prasarana fisik ini, memiliki keterkaitan yang kuat 

dengan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal tersebut ditandai 

dengan wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastuktur yang 

                                                            
6 Afifuddin, Pengantar Administrasi Pembangunan , ( bandung: Alfabeta,2012 ) h.41.
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berfungsi lebih baik akan berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial dan 

pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berfungsi lebih baik akan dampak 

pada tingkat kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Permasalahan pembangunan yang muncul di Daerah perdesaan 

dapat ditanggulangi dengan menyediakan sarana dan prasarana yang 

memadai. Salah satunya yaitu dengan perbaikan infrasruktur yang ada 

diperdesaan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintahan mulai 

memperkenalkan program pembangunan yang melibatkan masyarakat 

dimulai dari tahapan pengusulan kegiatan atau proyek sampai dengan 

pemeliharaan, salah satu program dengan pelibatan masyarakat yang telah 

dilaksanakan oleh pemerintahan.

Dengan berpatokan pada situasi yang sudah digambarkan 

sebelumnya, apabila pemerintah menjalankan dengan sebaik mungkin,

maka itu dapat mendorong masyarakat ikut serta secara aktif dalam setiap 

kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, karena 

tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, maka itu dapat mendorong 

masyarakat untuk turut atau ikut serta secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten 

Lampung Tengah tahun 2015 merupakan pemenuhan kewajiban dari 

mandat yang diamatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP 

tahun 2015 ini merupakan laporan kinerja tahun kelima atas pelaksanaan 

Rencana Stategis (RENSTRA) Dinas Bina Marga tahun 2011 -2015. 
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Laporan akuntabilitas kinerja ini melaporkan tingkat pencapain sasaran 

stategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum 

dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) TAHUN 2015 Dinas Bina Marga 

Kabupaten Lampung Tenngah yang telah diperjanjikan.

Misi yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung 

Tengah tahun 2011-2015 adalah :

1. Peningkatan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan sebagai 

pedoman pelaksaan kerja.

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan.

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia serta saranan dan prasarana kerja.

Ketiga misi tersebut memberikan dukungan terhadap Misi 

Kabupaten Lampung Tengah untuk dalam hal peningkatan 

pembangunan infrastruktur wilayah yang baerkualitas pada wilayah-

wilayah perkampungan, sentara-sentara produksi, dan pusat-pusat  

pertumbuhan baru secara seimbang, selaras dan serasi dengan indikator 

peningkatan kualitas dan infrastruktur pendukung pada daerah sentra 

produksi dan pusat pertumbuhan baru dan derah tersolir. Misi-misi 

Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah diatas jabaran dalam 

tujuan dan sasaran stategis dengan indikator kinerja sebagai tolak ukur 

tingkat capaian. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan 

nuindikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan 

menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk 

menunjukan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator 
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kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja 

tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. 7

Pembangunan infrastruktur dilakukan 1 tahun sekali, melalui 

Musrembang. Dana pembangunan infrastuktur Lampung Tengah itu 

sendiri melalui pusat yaitu APBD dan DAK.8

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Tingkat Dukungan Pemerintahan Daerah dalam 

Pembangunan Infrastruktur  Jalan di Lampung Tengah ?

2. Apa faktor penghambat dan pendukung Tingkat Dukungan Pemerintah 

Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Tanjung Harapan 

Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas,maka dapat tujuan penelitian 

ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana Tingkat Dukungan Pemerintahan 

Daerah dalam pembangunan Terkait Pembangunan Infrastruktur  Jalan 

di Lampung Tengah.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Tingkat 

Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan 

                                                            
7 Laporan Akuntabilitas Kinerja Binas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah 2015.
8 Ibid.,h.10.
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Desa Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten  

Lampung Tengah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dibagi atas dua bentuk yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat pratis.

1. Manfaat teoritis yaitu untuk mengembangkan keilmuan bagi mahasiswa  

jurusan Pemikiran Politik Islam khususnya tingkat dukungan Pemerintah 

Daerah.

2. Manfaat pratis yaitu penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi 

Pemerintah Daerah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau 

“field research”. Penelitian lapangan dilakukan dalam kancah 

kehidupan yang sebenarnya, penelitian lapangan pada hakekatnya 

merupakan metode kuantitas untuk menemukan secara khusus dan 

realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. 

Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan 

masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.9

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut 

pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data 
                                                            

9 Kartini Kartono, PengantarMetodelogiRisetSosial, ( Bandung: Mandar Maju, 1996 ), h. 
32.
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dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-

orang di tempat penelitian. Metode penelitian kualitatif sering disebut 

metode penelitian naturalistik, karena penelitian dilakukan dalam 

kondisi yang alamiah atau sesuai dengan kondisi dan situasi 

sesungguhnya.10 Proses penelitianini yaitu, mengangkat data dan 

permasalahan yang ada dilapangan yang dalam hal ini adalah tingkat 

dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastuktur jalan 

Desa Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten 

Lampung Tengah.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. 

Yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada 

saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana 

adanya.11 Dalam hal ini penulis akan mengungkapkan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan Kinerja dinas PU tentang Infrastruktur jalan 

yang ada di Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Lampung Tengah 

serta Peran Dari Camat dan Lurah, khususnya tokoh masyarakat dalam 

mengatasi masalah jalan rusak.

2. Sumber Data

                                                            
10 M.Iqbal Hasan, Metode Penelitian dan  Aplikasinya, ( Jakarta: Ghalia Indonesia,2002 ), 

h 38.

11 Hadar Nawawi, Metode Penelitian Bidang Social, ( Yogyakarta: Gama Press, 1987 ), h. 
63.
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Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua 

sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan 

memerlukannya.12 Dalam hal ini penulis menjadikan Camat, Lurah,

Kepolisian dan Tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat di Kecamatan 

Tanjung Harapan sebagai responden dalam mencari data-data yang 

diperlukan penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan 

untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah, 

dan menyajikan. Data sekunder disebut juga dengan data tersedia.13 Data 

sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari 

buku-buku, literature, karya-karya dan dokumentasi terkait objek 

penelitian.

Kedua data tersebut dipergunakan dengan saling melengkapi, karena 

data yang ada dilapangan tidak akan sempurna apabila tidak ditunjang 

dengan data kepustakaan. Dengan mempergunakan kedua sumber data 

                                                            

12 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya, ( Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2002 ), h. 81.

13Ibid.
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tersebut maka data yang terhimpun dapat memberikan validitas dan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data dari lokasi penelitian, maka 

penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara (interview)

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuisioner 

lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari responden. Dalam hal ini penulis 

menggunakan interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh 

pewawancara dengan membawa sederatan pertanyaan lengkap dan 

terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.14 Teknik ini 

memberikan peluang yang wajar kepada responden untuk memberikan 

jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara bebas dan 

mendalam. Pada prinsipnya sama dengan metode angket. Perbedaanya 

pada angket, pertanyaannya diajukan secara tertulis, sedangkan pada 

wawancara, Pertanyaan diajukan secara lisan.

Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian 

ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara 

tak terpimpin dan terpimpin, jadi pewawancara hanya membuat pokok-

pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara 

                                                            

14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek, (Jakarta: PT. 
Rineka Cipta, 1998), h. 145-146.
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berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan 

yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.15

Dalam wawancara, alat pengumpulan datanya disebut pedoman 

wawancara. Suatu pedoman wawancara, tentu saja harus benar-benar 

dapat dimengerti oleh pengmpul data, sebab dialah yang akan 

menannyakan dan menjelaskan kepada responden.

Dengan wawancara ini peneliti dapat mengetahui lebih lanjut 

mengenai informasi yang sesungguhnya tidak tampak jika hanya 

dilakukan obsevasi semata, dalam penelitian ini peneliti akan 

mewawancarai yang ikut berperan dalam pengaruh pendidikan politik dan 

budaya masyarakat.

Penentuan jumlah diwawancara ditentukan berdasarkan sifat-sifat atau 

ciri-ciri yang mempunyai pengaruh terhadap objek yang akan diteliti. 

b. Observasi

Dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula 

dengan pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek 

dengan menggunakan seluruh indra.16 Metode ini digunakan dengan jalan 

mengamati dan mencatat segala fenomena-fenomena yang nampak dalam 

objek penelitian. Disamping itu juga dapat menyaring data yang tidak 

objektif dari data yang dikemukakan oleh para responden melalui 

interview. Mengingat data yang didapat melalui wawancara kadang-

kadang dipengaruhi oleh sifat subjektifitas orang yang menyampaikan 
                                                            

15 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 
h.85 .

16 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, op. cit., h.146.
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keterangan tersebut. Dengan demikian data yang diperoleh benar-benar 

merupakan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

c. Dokumentasi

Sebagai objek yang diperhatikan (ditatap) dalam memperoleh 

informasi, kita mempersatukan tiga macam sumber, yaitu tulisan (paper), 

tempat (place) dan kertas atau orang (people). Dalam mengadakan 

penelitian yang bersumber pada tulisan inilah kita telah menggunakan 

metode dokumentasi. Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang 

artinya barang barang tertulis. Didalam melaksanakan metode 

dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.17

4. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah 

ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menghimpun dan mengelola 

data yang sudah terkumpul dengan cara mengklarifikasikan semua 

jawaban untuk dianalisa. Data yang diperoleh di lapangan dianalisa dengan 

menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisa kualitatif yaitu 

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan 

menurut kategori untuk diambil suatu kesimpulan.18

                                                            

17Ibid., h. 149.

18 Sutrisno Hadi, Metode Research Jilid 1, ( Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1993
), h. 132.
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Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode 

berfikir induktif. Berfikir induktif yaitu “berangkat dari fakta-fakta yang 

khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian fakta-fakta atau 

peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang 

mempunyai sifat umum”.

H. Tinjauan Pustaka

Guna mendukung penelitian lebih lanjut sebagaimana yang 

dikemukakan pada latar belakang masalah diatas maka penelitian berusaha 

untuk melakukan penelaahaan lebih  awal terhadap sumber-sumber data 

pustaka yang ada, seperti buku, karya ilmiah, skripsi maupun jurnal antara 

lain :

1. Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur studi di Desa 

Pakuure III Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, Jurnal 

disusun Fandy V.Sagai (2002).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa 

dalam pembangunan pelaksanaan infrastuktur desa. Desa pakuure III 

Kecamatan Tenga pembangunan infrastuktur desa seperti pembangunan 

balai desa,jalan ke kebun, jalan desa namun pelaksanaannya belum 

maksimal dn terkesan lambat. Peran pemerintah desa sampai saat ini 

dirasakan masih kurang, hal ini berkaitan erat dengan kemampuan 

pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah yang dianggap masih 

kurang adanya kerja sama antara aparat pemerintah terlebih antara 

aparat dengan masyarakat.
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2. Pemerintah dalam Pembangunan Infrastuktur di Desa Noongan

Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa Jurnal di susun oleh 

Andrew Walen 

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui peranan Pemerintah desa 

dalam pembagunan infrastruktur jalan desa ditinjau dari proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, Mencari pokok 

permasalahan dan solusi dari pembangunan infrastruktur jalan di desa

noongan.

Fokus kajian-kajian karya ilmiah tersebut berbeda  dengan fokus kajian 

dalam penelitian ini yaitu Tingkat Dukungan Pemerintah Daerah dalam 

Pembangunan Infrastuktur jalan, sesuai dengan Pemerintah Daerah 

dalam UU. No. 32 Tahun 2014 pasal 1 Ayat 2 (Desa Tanjung Harapan 

Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah ). Tujuan 

penelitian Untuk mengetahui sejauh mana Tingkat Dukungan 

Pemerintahan Daerah dalam pembangunan Terkait Pembangunan 

Infrastruktur  Jalan di Lampung Tengah, Untuk mengetahui faktor 

penghambat dan pendukung Tingkat Dukungan Pemerintah Daerah 

dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Tanjung Harapan 

Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten  Lampung Tengah.
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BAB II

PEMERINTAH DAERAH DAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR

A. PEMERINTAHAN DAERAH

Pembentukan pemerintah daerah sesuai dengan Amanat Pasal 18 

UUD Negara RI Tahun 1945, telah melahirkan berbagai produk undang-

undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang 

pemerintah daerah, antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 18 Tahun 

1965, Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, dan terakhir Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004.

Secara substansial undang-undang tersebut mengatur tentang 

bentuk susunan penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara normatif 

undang-undang tersebut telah mampu mengikuti perkembangan perubahan 

kepemerintahan daerah sesuai zamannya. Secara empiris undang-undang 

tersebut dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sebelum 

diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yakni Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1974 dan undang-undang sebelumnya 

memberikan implikasi terhadap kedudukan dan peran formal kekuasaan 

eksekutif lebih dominan dari kekuasaan legislatif daerah. Dalam Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1974 dan undang-undang sebelumnya, kedudukan 

kepala daerah sebagai pelaksan kekuasaan eksekutif, memiliki 

kewenangan yang lebih besar dari pada kekuasaan DPRD sebagai 
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pelaksana kekuasaan legislatif. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa 

kepala daerah tidak dapat diberhentikan langsung oleh DPRD. Kepala 

daerah tidak tangung jawab sepenuhnya kepada DPRD, dan dalam 

pelaksanaan tugasnya hanya memberikan keterangan pertangung jawaban.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan 

Daerah lahir dalam kancah rentaknya reformasi di Indonesia. Kelahiran 

undang-undang tersebut untuk menjawab kebutuhan tuntutan reformasi 

yang memberikan implikasi dan simplikasi terhadap kedudukan DPRD 

berbalik menjadi lebih kuat dibanding dengan kekuasaan eksekutif, 

dengan beberapa kewenangan yang dimiliki, antara lain kewenangan 

memilih kepala daerah dan kewajiban kepala daerah untuk memberikan 

laporan pertanggung jawaban mengenai penyelenggaraan pemerintah 

daerah. Paling substansial adalah penggunaan kewenangan yang dimiliki 

para penyelenggarakekuasaan oleh pemerintah termasuk pemerintah 

daerah, lebih khususnya lagi hubungan lembaga eksekutif dan lembaga 

legislatif daerah sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah 

daerah, dalam kondisi hubungan yang tidak memiliki pola hubungan 

kewenangan yang menganut kesetaraan atau kemitraan, sebagaimana 

diamanatkan oleh undang-undang.1

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 

                                                            
1 Siswanto Sunarno,  Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2008 ), h.54.
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(2) adalah sebagai berikut :“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945”.2

1. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan 

DPRD (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Dalam menyelenggarakan 

pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas 

pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan (Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Dae. Sementara itu, dalam 

menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah 

menggunakan  asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 19 ayat (3) 

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan 

Daerah). 

                                                            
2 Kansil, dan Christine Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2008), h.130.
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Dengan demikian penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari 

pemerintahan daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah Gubernur, 

Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu 

mengelola daerahnya sendiri dengan baik dengan penuh tanggung jawab 

dan jauh dari praktik-praktik korupsi.

Untuk membentuk susunan pemerintah daerah-daerah, pemerintah 

bersama-sama DPRD telah menetapkan Undang-undang No.5 Tahun 1974 

tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yang dilaksanakan dengan 

Instruksi Mentri Dalam Negeri No.26 Tahun 1974. Undang-undang itu 

mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom dan 

pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas 

pemerintahan pusat di daerah. Selain itu, diatur juga pokok-pokok 

penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, 

dekonsentrasi, dan asas tugas perbantuan.

a. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah 

urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah 

daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah 

tangga daerah itu. Dengan demikian, prakasa, wewenang, dan 

tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi 
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sepenuhnya menjadi tangung jawab daerah itu, baik mengenai politik 

kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksaaannya maupun mengenai 

segi-segi pembiyaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat 

daerah sendiri.

b. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan 

wewenang dari pemerintah pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi 

vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. 

Tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan 

dan pelaksanaannya maupun pembiyaannya tetap menjadi tangung 

jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh 

kepala daerah dalam kedudukan selaku wakil pemerintah pusat. 

Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak 

semua urusan pemerintah pusat dspst diserahkan kepada pemerintah 

daerah menurut asas desentralisasi.

c. Asas Tugas Perbantuan

Asas tugas perbantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta 

dalam pelaksaaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada 

pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah kewajiban 

mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas. 

Daerah otonom atau daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas wilayah tertentu, yang berhak, berwenang, dan 

berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam 
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ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Daerah dibentuk berdasarkan asas 

desentralisasi.

Wilayah administrasi atau wilayah adalah lingkungan kerja perangkat 

pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan umum 

didaerah. Wilayah ini dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi.

Syarat-syarat dibentuknya suatu daerah, antara lain, adalah:

a. Mampu membiayani kehidupannya (kemampuan ekonomi)

b. Jumlah penduduk yang ditentukan

c. Luas daerah

d. Memperhatikan pertahanan dan keamanan nasional

e. Pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa

f. Dapat melaksanakan pembangunan untuk daerahnya.3

2. Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan adalah presiden dibantu oleh satu 

orang wakil presiden,dan penyelenggara pemerintah daerah adalah 

pemerintah daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala 

pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah, untuk provinsi disebut 

gebernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut wali 

kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, yang 

masing-masing untuk provinsi disebut wakil gebernur, untuk kabupaten 

disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil walikota.

                                                            
3 Kancil, dan Christine Kancil, Sistem Pemerintahan Indonesia, ( Jakarta: Bumi Aksara, 

2011 ), h. 141- 142.
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a. Tugas dan Wewenangan Kepala Daerah

1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

2) Mengajukan rancangan Perda.

3) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.

4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada 

DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.

5) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.

6) Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.

7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.

b.Tugas Wakil Kepala Daerah

1) Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah 

daerah.

2) Membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi 

vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil 

pengawasan aparat, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan, 

serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya 

danlingkungan hidup.

3) Memantau dan mengevaluasi penyelenggraan pemerintah daerah 

kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi.
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4) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah diwilayah 

kecamatan, kelurahan, dan desa bagi wakil kepala daerah 

kabupaten/kota.

Wakil kepala daerah dalam meelaksanakan tugas bertanggung jawab 

kepada kepala daerah, dan dapat menggantikan kepala daerah sampai habis masa 

jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau 

tidak dapat melakukan kewajibanya selama enam bulan secara terus-menurus 

dalam masa jabatannya. Dalam melaksanankan tugasnya, kepala daerah 

mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta mempertahankan 

dan memelihara keutuhan NKRI.

b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

d) Melaksanakan kehidupan demokrasi.

e) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perumdang-undangan.

f) Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah 

daerah.

g) Menyampaikan rencana strategis penyelenggraan pemerintahan 

daerah dihadapan rapat paripura DPRD.

Gebernur karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah 

di wilayah provinsi dan bertanggung jawab kepada presiden. Dalam kedudukan 
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sebagai wakil pemerintah didaerah, gebernur mempunyai tugas dan wewenang 

yakni

a) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, 

kabupaten/ kota.

b) Koordinasi penyelenggaraan urusan pemeritah didaerah provinsi dan 

kabupaten/kota.

c) Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas 

pembantuan diprovinsi dan kabupaten/kota.4

3. Hak dan Kewajiban Daerah

Dalam menyelenggaraan otonomi daerah, mempunyai hak sebagai 

berikut:

a. Mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya

b. Memilih pemimpin daerah

c. Mengelola apratur daerah

d. Mengelola kekayaan daerah

e. Memungut kekayaan daerah

f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya lainnya yang berada di daeh

g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah

h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-

undang

                                                            
4 Siswanto Sunarno , Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, opcit, h.55.
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Adapun kewajiban daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, adalah 

a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan 

kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi

d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan 

e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan

f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan

g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak

h. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah

Hak dan Kewajiban daerah tersebut, diwujudkan dalam bentuk rencana 

kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan 

pembiyaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, yang 

dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat 

pada peraturan perundang-undang.5

4. Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Jalannya Pemerintah 

Daerah

Fungsi pengawasan  itu penting sekali untuk menjamin 

terlaksananya kebijaksanaan pemerintah dan rencana pembangunan 

pada umumnya.

                                                            
5 Ibid. h. 56.
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Dalam organisasi pemerintahan, pengawasan adalah suatu usaha 

untuk menjamin:

a. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh 

pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

b. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan 

berhasil guna.

Pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah meliputi

a. Pengawasan umum adalah pengawasan yang dilakukan oleh 

pemerintah pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang 

yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pengawasan umum itu meliputi bidang pemerintahan, bidang 

pegawaian, bidang keuangan dan peralatan, bidang pembangunan, bidang 

perumahan darah, bidang yayasan dan lain-lain yang ditetapkan oleh 

Mentri Dalam Negeri. 

Pengawasan umum itu dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintah 

daerah dapat berjalan dengan baik. Yang melakukan pengawasan umum ialah 

Menteri Dalam Negeri dan kepala wilayah yaitu Gebernur, bupati, dan walikota 

madya kepala wilayah sebagai pemerintah daerah.

Dalam menjalankan pengawasan umum.

a. Menteri Dalam Negeri dibantu oleh inspektur jendral.

b. Gebernur kepala daerah tingkat I dibantu oleh inspektur daerah,
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c. Bupati/walikota madya kepala daerah tingkat II dibantu oleh pejabat 

yang ditentukan.

Wewenang pejabat dalam melaksanakan tugas pengawasan umum meliputi 

hal-hal berikut.

a. Meminta, menerima dan mengusahankan bahan-bahan atau keterangan 

yang diperlukan dari pejabat-pejabat daerah.

b. Melakukan atau menyuruh pejabat lain melakukan penyelidikan dan 

pemeriksaan di tempat –tempat pekerjaan.

c. Menerima dan mempelajari pengaduan.

d. Menyarankan langkah-langkah baik preventif maupun represif, terhadap 

segala bentuk pelanggaran kepada pejabat yang berwenang.

e. Memanggil pejabat-pejabat didaerah untuk dimintai keterangan yang 

diperlukan.

Pengawasan preventif mengharuskan setiap peraturan daerah dan keputusan 

kepala daerah mengenai pokok tertentu berlaku sesudah mendapat 

pengesahan dari:

a. Menteri Dalam Negeri, bagi peraturan daerah dan keputusan kepala 

daerah tingkat I.

b. Gebernur kepala daerah, bagi peraturan daerah dan keputusan kepala 

daerah tingkat II.
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Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang memerlakukan 

pengesahan ialah peraturan atau keputusan yang menyangkut hal- hal sebagai 

berikut.

a. Menetapkan ketentuan- ketentuan yang menyangkut rakyat dan 

mengandung perintah, larangan, keharusan berbuat sesuatu atau tidak 

berbuat sesuatu yang ditunjukan langsungan kepada rakyat.

b. Mengadakan ancaman pidana berupa dend atau hukuman kurangan atas 

pelanggaran tertentu.

c. Memberikan bahan kepada rakyat ( pajak dan retribusi daerah ).

d. Mengadakan utang-piutang, menangung pinjaman, mengadakan 

perusahaan daerah, menetapkan dan mengubah APBD, menetapkan 

perhitungan APBD, mengatur gaji pegawai dn lain-lain.

e. Pengawasan represif menyangkut penangguhan atau pembatalan 

peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentinngan umum atau 

peraturan perundangan yang tingkatannya lebih tinggi. Pengawasan 

represif dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap semua 

peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.6

5. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 1999, Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan masyarakat.

                                                            
6 Kancil dan Christine Kancil, Sistem Pemerintahan Indonesia,opcit. h. 154.
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Misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya pada 

keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiyaan dari pemerintah pusat 

ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih  penting adalah keinginan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah 

dalam rangka peningkat kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk 

itu, semangat desentralisasi, demokratisasi, transparasi, dan akuntabilitas menjadi 

sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada 

umumnya dan proses pengolaan keuangan daerah pada khususnya.

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintah terlihat, bahwa 

sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan subsistem dan sistem 

pemerintah itu sendiri.

Sebagaimana sistem keuangan Negara dalam Pasal 23 ayat 3 UUD 1945, 

aspek keuangan daerah juga merupakan subsistem yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999, khususnya pasal 78 s.d pasal 80. Dalam pasal 80 

ditetapkan bahwa Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah diatur dengan 

undang-undang.

Sejalan khusus Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 telah menetapkan 

landasan yang jelas dalam penetapan pengelolaan dan pertanggung jawaban 

keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam penetapan produk 

pengaturan sebagain berikut:

1) Ketentuan tentang pokok-pokok keuangan daerah sesuai dengan 

Peraturan Daerah.
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2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat 

Keputusan Kepala Daerah.

3) Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada 

DPRD mengenai keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas 

keuangan

4) Laporan pertanggung jawaban keuangan daerah tersebut merupakan 

dokumen daerah,sehingga dapat diketahui masyarakat.7

B. PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR

1. Infrastuktur 

Sampai saat ini belum ada kesepakatan mengenai definisi 

infrastuktur. Namun, secara bahasa dalam kamus bahasa Indonesia 

infrastuktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana 

secara umum diketahui sebagai fasilitas public seperti rumah sakit, jalan, 

jembatan, sanitasi, telpon. Dalam ilmu ekonomi infrastuktur merupakan 

wujud dari public capital (modal public) yang bentuk dari investasi yang 

dilakukan pemerintah. 8

Definisi lainnya mengenai infrastuktur, yaitu bahwa infrastuktur 

mengacu pada fasilitas capital fisik dan termasuk pula kerangka kerja 

organisasional, pengetahuan dan teknologi yang penting untuk organisasi 

masyarakat dan pembangunan ekonomi mereka. Infrastuktur meliputi 

undang-undang, sistem pendidikan dan kesehatan public, sistem distribusi 

dan perawatan air, pengumpulan sampah dan limbah, pengolahan dan 
                                                            

7 Widjaja , Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, ( Jakarta: Rajawali, 2011 ), h.145.
8 Mankiw, N. Gregory. Pengantar Ekonomi  “ haris munandar,pemerjemah” ( Jakarta : 

Erlangga ), h.38
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pembuangan, sistem keselamatan public, seperti pemadam kebakaran dan 

keamanan, sistem komunikasi, sistem transportasi.

Infrastuktur dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu 

infrastuktur berdasarkan fungsi dan peruntukkannya menjelaskan bahwa 

infrastuktur dibedakan menjadi infratuktur ekonomi dan sosial. 

Infratuktur ekonomi memengang peranan penting dalam mendorong 

kinerja pertumbuhan ekonomi diberbagai Negara. Infrastuktur ekonomi 

diantaranya seperti tenaga listik, telkomunikasi, suplay air bersih, 

santisai dan saluran pembuangan dan gas. Kemudian juga termasuk pula 

pekerjaan umum seperti jalan raya, kanal, bendungan, irigasi dan 

drainase serta proyek transportasi seperti jalan kereta api, angkutan kota, 

dan bandara. Sedangkan infrastujtur sosial dapt dibedakan menjadi 

infratuktur pendidikan dan kesehatan. 

Dalam hal pembangunan fisik atau infrastuktur menyebutkan bahwa 

pentingnya infrastuktur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan 

yang memandai yang berupa ketersedian fasilitas pelayanan publik baik 

prasarana jalan, air bersih, listrik, jembantan, sarana pendidikan, sarana 

kesehatan, rumah ibadah, transportasi, irigasi, teknologi dan komunikasi 

bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan 

mempermudah kegiatan ekonomi. 9

Infrastuktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan 

trasportasi, pengairan, drainase, bagunan-bangunan gedung dan fasilitas 

                                                            
9 Bachtiari effendi, Pembangunan Daerah Otonom Berkeasilan, ( yogyakarta : Kurnia 

Kalam Semesta, 2002), h. 48.
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publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

manusiadalam lingkup sosial dan ekonomi.

Infrastuktur adalah berbagai fasilitas fisik yang dibutuhkan dan 

dikembangkan oleh agen-agen publik yang bertujuan untuk memenuhi 

tujuan sosial dan ekonomi serta fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal 

pembuangan limbah listrik, penyedian air, pembangunan limbah, 

pelayanan-pelayanan lainnya yang serupa.

Pembangunan itu baik dari segi perencanaan maupun dalam 

pelaksanaannya, harus membuahkan hasil dari masyarakat luas. Artinya 

bahwa bentuk serta cara hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera dari 

keadaan sebelumnya, termasuk propek pengembangan potensi dan sumber 

kehidupan dimasa yang akan datang  sedemikian, rupa bercirikan 

multidinebsional, artinya bahwa pembangunan itutidak harus mencakup 

suatu aspek saja melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan.

2. Jenis- jenis Infrastuktur 

a. Infrastuktur keras

Infrastuktur keras merupakan infrastuktur yang memiliki 

bentuk fisik yang nyata dan kegunaan memang berasal dari bentuk 

fisik yang dimilikinya tersebut. Infrastuktur keras merupakan 

infrastuktur yang paling banyak berkaitan dengan kepentingan 

umum masyarakat. Kebanyakan masyarakat juga mengartikan kata 

infrastuktur sebagai infrastuktur keras. Beberapa contoh infrastktur 
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keras yaitu bandara, kereta api, pelabuan dermaga, saluran irigrasi, 

got, bendungan, jalan raya, dan lain lain.

b. Infrastuktur keras Non fisik

Infrastuktur non fisik merupakan infrastuktur keras yang 

tidak memiliki bentuk fisik yang nyata atau jelas akan tetapi berguna 

dan mendukung keberadaan infrastuktur keras lainnya. Infrastuktur 

keras non fisik sangat berkaitan erat dengan permasalahan 

kepuasaan publik. Infrastuktur keras non fisik biasanya hanya bisa 

dirasakan kegunaannya ketika digabungkan ataupun digunakan 

bersama- sama dengan infratuktur lainnya seperti infrastuktur keras 

non fisik yaitu pasokan listik, ketersedian air bersih, jaringan pipa 

penyalur, jaringan komunikasi seperti internet, dan telepon,  

ketersedian saluran gas, pasukan, energi.

c. Infrastuktur lunak

Infrastuktur lunak adalah infrastuktur yang berbentuk 

kelembangaan ataupun kerangkaian institusioanal infrastuktur lunak 

pada dasarnya harus dibangun dengan memperhatikan berbagai 

macam nilai dan norma hukum dan berbagai nilai dan norma lainya. 

Infrastuktur lunak biasanya berkaitan erat dengan aktivitas 

pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah  beberapa 

contoh infratuktur lunak yaitu pelayanan polisi, pelayanan kantor 

pos, kecamatan atau kelurahan.
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Kesimpulan pengertian infratuktur adalah saran dan 

prasarana fisik sebagai pendukung utama terselenggaranya proses 

pembangunan dalam menyediakan transportasi, bangunan-bangunan 

gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial.

3. Pembangunan Infrastuktur

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan 

nasional.Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan 

sebagai langkah untuk membangun manusia Indonesia. Hal ini 

mengandung arti bahwa setiap kebijakan yang akan diambil yang 

berkaitan dengan pembangunan harus tertuju pada pembangunan yang 

merata di seluruh wilayah Indonesia dan diselenggarakan untuk 

kepentingan masyarakat agar hasil pembangunan tersebut benar-benar 

dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya dapat 

berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat 

Indonesia. Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah untuk 

menciptakan kemajuan dibidang sosial dan ekonomi secara 

berkesinambungan, tanpa mengabaikan persamaan hak dan menjunjung 

tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat Indonesia secara 

keseluruhan. Beberapa komponen penting dari aspek pembangunan 

antara lain mencakup:

a. pembangunan ekonomi, menitikberatkan pada usaha 

peningkatan pendapatan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi
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potensial, meningkatkan produktifitas pertanian dan non pertanian, 

memperbaiki efisiensi dan meningkatkan pertumbuhan industri dan sektor-

sektor pelayanan publik secara meluas. 

b. pembangunan lingkungan, bertujuan untuk memelihara

keseimbangan ekologi untuk menciptakan kondisi alamiah lingkungan 

yang ramah dan bersahabat,

c. Pembangunan kelembagaan yakni mendorong partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan pembangunan, memperbaiki tata kerja

administratif, desentralisasi dan mobilisasi sumber daya, penguatan 

lembaga,

d. pembangunan fisik dan sosial, diantaranya adalah memperbaiki 

serta meningkatkan kualitas pendidikan, serta mengembangkan keahlian 

tenaga kerja dan memperbaiki kualitas fasilitas pelayanan dan infrastruktur 

10

Pembangunan infrastruktur termasuk kedalam pembangunan fisik 

dan sudah sejaklama diketahui, bahwa keberadaan infrastruktur yang baik 

memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak 

dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan 

kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur 

merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung 

kegiatan di berbagai bidang. Disamping sebagai alat yang dapat 

menghubungkan antar daerah di Indonesia, infrastruktur yang biasa sering 
                                                            

10 Adisasmita, 2013:35
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disebut sebagai sarana dan prasarana fisik ini, memiliki keterkaitan yang 

kuat dengan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal tersebut 

ditandai dengan wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur 

yang berfungsi lebih baik akan berdampak pada tingkat kesejahteraan 

sosial dan pertumbuhan ekonomi masyaraktanya. Sebaliknya, keberadaan 

infrastruktur yang kurang berfungsi dengan baik mengakibatkan timbulnya 

permasalahan sosial seperti penolakan dari masyarakat terhadap 

infarastruktur yang telah terbangun.11

Salah satu aspek penting dalam pembangunan adalah 

pembangunan di bidang fisik dan sosial. Hal Ini dapat diwujudkan melalui 

perbaikan fasilitas infrastruktur yang ada. Dimana, infrastruktur 

merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur 

seperti halnya sarana jalan keberadaannya merupakan modernisasi bangsa 

yang penyediaannya merupakan salah satu aspek penting guna

meningkatkan kelancaran produktivitas sektor produksi dan yang tak kalah 

pentingnya infrastruktur jalan ini juga dapat berperan sebagai pendukung

dalam menciptakan dan meningkatkan akses transportasi bagi masyarakat 

dalam beraktivitas.12

Keberadaan infrastruktur fisik yang baik seperti hal nya jalan, 

jembatan, sarana telekomunikasi, sarana perlistrikan, sarana irigasi dan 

sarana transportasi juga sering dikaitkan sebagai pemicu perkembangan 

                                                            
11 www.pu.go.id diakses tanggal 01 Agustus  2017

12www.bappenas.go.id diakses 01 Agustus 2017
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pembangunan di berbagai bidang pada suatu kawasan. Dengan mudah kita 

dapat menilai perbedaan kesejahteraan suatu kawasan hanya dengan 

melihat dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi di dalamnya. Terkait 

dengan hal tersebut di atas, untuk itu kedepannya percepatan

pembangunan infrastruktur semakin penting untuk lebih diperhatikan, hal 

ini didasarkan pada manfaat dari keberadaan infrastruktur seperti halnya 

jalan yang dapat berperan sebagai sarana pembuka keterisolasian suatu 

wilayah dari dunia luar sehingga dengan adanya infrastruktur ini, 

diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat baik 

dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya.

Dewasa ini pembangunan infrastruktur sangat penting untuk lebih 

di perhatikan khususnya pada desa-desa yang masih sangat minim sarana 

dan prasarana infrastrukturnya. Namun saat ini pembangunan 

infrastruktur yang dilakukan masih mengalami kendala, saat ini 

pembangunan infrastruktur yang dilakukan di daerah pedesaan umumnya 

masih terkendala oleh terbatasnya akses masyarakat perdesaan terhadap 

pengambilan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan di desanya, hal 

ini disebabkan oleh minimnya koordinasi atau hubungan antara

pemerintah dengan masyarakat yang ada di desa terkait masalah 

pembangunan yang akan dilakukan. Pemerintah terlihat hanya menjadikan 

desa sebagai objek pembangunan. Sehingga yang terjadi desa dipaksa 

untuk menerima program pembangunan dari pemerintah tanpa melihat 

pembangunan apa yang sesungguhnya dibutuhkan desa tersebut. 
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Permasalahan tersebut menjadikan masyarakat kemudian menganggap 

pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan pada desa mereka 

hanya sebatas hadiah yang diberikan pemerintah dan bukanlah kebutuhan 

yang sebenarnya diperlukan oleh masyarakat. Dengan kondisi yang seperti 

ini menyebabkan infrastruktur yang telah terbangun tadi fungsinya 

menjadi tidak tepat sasaran, tidak tepat guna dan tidak tepat waktu yang

pada akhirnya infrastruktur yang telah terbangun tadi tidak dapat 

menyelesaikan permasalahan yang ada.

4. Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan 

pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dlam sistem perencanaan 

pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan disusun oleh 

pemerintah  daerah provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan 

kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Bappeda). Perencanaan pembangunan daerah 

disusun secara berjangka, yaitu sebagai berikut :

a. Rencanaan pembangunan jangka panjang darah disingkat dengan RPJP 

daerah untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi,misi dan arah 

pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional.

b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya 

disebut RPJM daerah untuk jangka waktu lima tahun merupakan 

penjabaran dari misi, visi, dan program kepala daerah yang 
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menyusunnya berpedoman kepada RPJP daerah dengan 

memperhatikan RPJM nasional.

c. RPJM tersebut memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi 

pembanguna daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja 

perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program 

kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi 

dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

d. Rencana kerja pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD 

merupakn penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu satu 

tahun yang memuat rancangan kerja ekonomi daerah, prioritas

pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang 

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh 

dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada 

rencana kerja pemerintah.

Suatu keefektifan dan efisiensi perencanaan pembsngunan daerah 

dibutuhkan sumber daya berupa data dan informasi yang akurat dan 

dapat dipertanggung jawabkan. Data dan informasi tersebut, 

mencakup:

1. Penyelenggaraan pemerintah daerah

2. Organisasi dan tata laksana pemerintah daerah

3. Kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah

4. Keuangan daerah

5. Potensi sumber daya daerah
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6. Produk hukum daerah

7. Kependudukan

8. Informasi dasar kewilayahan

9. Informasi lain terkait dengan penyelengaraan pemerintah daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk 

tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi 

tersebut dikelola dalam sistem informasi daerah (simda) yang 

terintegrasi secara nasional. Perencanaan pembangunan daerah 

tersebut, disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perncanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.13

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD)

a. Fungsi APBD

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 

satu tahun anggaran terhitung mulai 1 januari sampai dengan tanggal 31 

desember. Kepala daerah dalam penyusunan Rancangan APBD 

(RAPBD) menetapkan prioritas dan plafon anggaran  sebagai dasar 

penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja (RKASK) 

perangkat daerah.14

Fungsi APBN  dan APBD menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2003, 

yaitu sebagai berikut :

                                                            
13 Siswanto Sunarno , Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, opcit, h.86.
14 Ibid. h. 87.
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1) Fungsi Otorasi mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah 

menjadi dasar untuk melaksanakan pendapat dan belanja pada tahun yang 

bersangkutan.

2) Fungsi Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah 

menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada 

tahun yang bersangkutan.

3) Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran  negara dan daerah 

menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4) Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara dan daerah 

harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan 

sumber daya, serta meningkatkan efisien dan efektivitas perekonomian.

5) Fungsi Distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara dan 

daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan keputusan.

b. Pengajuan Ranperda APBD

Kepala daerah mengajukan Ranperda APBD disertai penjelasan 

dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh 

persetujuadn bersama. Ranperda tersebut dibahas pemerintah daerah 

bersama DPRD berdasarkan kebijakan umum APBD, serta prioritas dan 

plofaon anggaran.15

c. Perubahan APBD

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

                                                            
15 Ibid. h.87.
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1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD

2) yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit 

organisasi, antar kegiatan dan antarajenis belanja.

3) Keadaan yg menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 

sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 

berjalan.16

6. Sumber - sumber Pendapatan  Daerah 

a. Sumber-Sumber Penerimaan/Pendapatan Negara

Sebelum berlaku otonomi daerah, sumber keuangan daerah, baik 

provinsi, kabupaten maupun kota, yaitu menurut Undang-Undang No. 18 

Tahun 1997 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu sebagai berikut.

1. Penerimaan Asli Daerah (PAD)

2. Bagi hasil pajak dan bukan pajak

3. Bantuan pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan II

4. Pinjaman daerah

5. Sisa lebih anggaran tahun lalu

6. Lain-lain penerimaan daerah yang sah

Sejalan dengan adanya pelimpahan sebagian wewenang 

pemerintahan dari pusat ke daerah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 

1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang. No. 25 Tahun 1999 

                                                            
16 Ibid. h.88.
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 

tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terjadi 

perubahan dalam sumber pendapatan daerah, yakni dengan dimasukkannya 

komponen dana perimbangan dalam struktur APBD.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan 

kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan merupakan bentuk 

pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat di era otonomi 

daerah.

Secara garis besar, sumber pendapatan pemerintah daerah, yaitu 

sebagai berikut.

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

1. pajak daerah;

2. retribusi daerah;

3. bagian pemda dari hasil keuntungan perusahaan milik daerah (BUMD);

4. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

5. sumbangan dari pihak ketiga yang diatur dalam Undang-Undang.

c. Dana Perimbangan

Sumber dana perimbangan, yaitu dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum 

(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
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1) Dana bagi hasil, terdiri atas:

a. bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

b. bagian daerah dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB);

c. bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam.

2) Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu bantuan umum yang digunakan 

sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam batas-batas arahan 

pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi ketimpangan horizontal 

antardaerah. Contohnya, bantuan blok yang penggunaan dananya untuk 

memenuhi kebutuhan pelayanan di daerah.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu bantuan khusus yang digunakan 

untuk kegiatan pembangunan yang sasarannya telah ditetapkan oleh 

pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi ketimpangan vertikal antara 

pusat dan daerah. Contohnya, pembangunan di daerah yang berbatasan 

dengan negara lain.

d. Sumber Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber lain pendapatan daerah yang sah, di antaranya dari:

1. sisa lebih perhitungan anggaran daerah;

2. penerimaan pinjaman daerah;

3. dana cadangan daerah;

4. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
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Selain sumber-sumber pendapatan yang telah dijelaskan, yaitu 

berkaitan dengan perbedaan pendapatan daerah dengan pendapatan daerah 

yang sudah otonomi. Daerah-daerah yang tidak diberikan otonomi khusus, 

selain mendapatkan sumber pendapatan dari potensi sumber daya alam 

yang dimiliki, juga dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Namun, 

untuk daerah yang diberi kewenangan melalui otonomi, daerah memiliki 

kewenangan yang lebih besar dalam pembagian dana antara pusat dan 

daerah.

Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil dalam 

struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Padahal, PAD 

adalah satu komponen pendapatan daerah yang sangat diharapkan menjadi 

sumber utama keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi. Dengan kata 

lain, peranan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk 

bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan masih 

mendominasi struktur APBD. Sumber-sumber penerimaan yang relatif 

besar pada umumnya dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan sumber 

penerimaan yang relatif kecil dikelola oleh pemerintah daerah.
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BAB III

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

A. Sejarah Desa

1. Asal-usul/Legenda Desa

Desa Tanjung Harapan adalah salah satu Desa dalam 

Kecamatan Seputih Banyak yang terletak di Tengah-tengah Ibu Kota 

Kecamatan Seputih Banyak, dan dengan luas wilayah 1127 Ha yang 

meliputi tanah pekarangan, lading, sawah, rawa dan lain-lain.

Desa ini dibuka oleh Direktorat pembuka tanah (DPT) jawatan 

transmigrasi pada tahun 1959. Setelah lokasi transmigrasi siap ditempati 

maka pada tahun 1968 pemerintah mendatangkan penduduk dari pulau 

jawa di antaranya : 250 kepala keluarga, terdiri dari Bali. 120 kepala 

keluarga dan dari jawa timur dan hingga saat ini sudah berkembang 

pesat.

Setelah semua penduduk menempati tanah jawatan transmigrasi 

maka untuk membentuk pemerintah desa seluruh masyarakat 

bermusyawarah untuk memberi nama desa tersebut dengan sebutan desa

Tanjung Harapan dalam artian (desa bertempat tinggal yang penuh 

Harapan) dan menempati tanah desa ini desa ini terdiri dari 6 (enam) 
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dusun yaitu : Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3a, Dusun 3b, Dusun 4, Dusun 

5, Dusun 6.

B. Sejarah Pemerintahan Desa 

1. Sejarah Pemerintahan Desa

Tabel 1. Sejarah Pemerintahan Desa

NO Periode Nama Kepala Desa
1 Tidak diketahui -
2 Tidak diketahui -
3 Tidak diketahui -
4 1994 – 2006 Haitami Taher
5 2007 – 2013 Hj.Sarini
6 2013 – 2019 Soirin

2. Sejarah Pembangunan Desa

Tabel 2. Sejarah Pembangunan Desa

No. Tahun Kegiatan Pembangunan Keterangan
1 1988 Pembangunan Balai Kampung Swadaya
2 1998 Pembangunan Jembatan Swadaya
3 2001 Pembangunan Irigasi PPK
4 2006 Pembangunan jalan telford APBN
5 2008 Pembuatan badan jalan APBN
6 2009 Pembangunan jalan telford APBN
7 2010 Pembangunan jalan telford APBN
8 2011 Pembuatan gedung TK APBN
9 2012 Pembangunan jalan telford APBN
10 2013 Pembangunan jalan telford APBN
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3. Kondisi Geografis

Tabel 3. Kondisi Geografis

No Uraian
1 Luas wilayah : 1127 Ha
2 Jumlah Dusun : (7)

1. Dusun 1                    5. Dusun 4
2. Dusun 2                    6. Dusun 5
3. Dusun 3a                  7. Dusun 6
4. Dusun 3b

3 Batas wilayah :
a. Utara  : Desa Sumber Baru
b. Selatan : Desa Tanjung Krajan
c. Barat :Desa Sri Basuki
d. Timur : Desa Setia Bumi

4 Topografi
a.Luas kemiringan lahan (rata-rata)
1.  Datar : 1127 Ha
b. Ketinggian diatas permukaan laut (rata-rata) : 14 m

5 Hidrologi :
Irigasi Teknis

6 Klimatologi :
a. Suhu : 27-30 C
b. Curah hujan : 2000/3000 mm
c. Kelembapan udara
d. Kecepatan angina

7 Luas lahan pertanian
a. Sawah teririgasi : 52 Ha
b. Sawah tadah hujan : 65 Ha

8 Luas lahan pemukiman : 187 Ha
9 Kawasan rawan bencana

a. Banjir : -Ha

4. Perekonomian Desa

A. Penerimaan Pajak, mulai tahun 2014 s/d 2017 mengalami peningkatan. 

Peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2016 adalah sebesar 30%, 

sedangkan dari tahun 2016 ke tahun 2017 adalah sebesar 43%. Adapun 
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penyebab dari peningkatan penerimaan pajak selama tahun 2014 s/d 

2017 adalah sebagai berikut :

a) Harga naik peladangan

b) Tanah menjadi sawah

B. Tanah Kas desa disewakan kepada Masyarakat untuk ditanami 

Tanaman pangan, harga sewa tiap tahun meningkat untuk 

menyesuaikan terhadap perkembangan ekonomi.

C. DPD/K adalah Dana pembangunan pembangunan Desa yang 

bersumber dari pemerintahan besaran Dana tiap tahun bisa berubah

sesuai dengan kebijakan Pemkab.

D. ADD atau Alokasi Dana desa adalah Dana APBD Kabupaten besaran 

Dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan Pemkab.
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5.   Sosial Budaya

Tabel 4. Kondisi Sosial Budaya Desa

No Uraian Jumlah
1 Kependudukan

a. Jumlah penduduk 
(jiwa)

3923

2 Kesejahteraan Sosial
a. Jumalh KK 

Prasejahtera
b. Jumlah KK Sejahtera
c. Jumlah KK Kaya
d. Jumlah KK sedang

308
112
87
231
412

3 Tingkat Pendidikan
a. Tidak Tamat SD
b. SD
c. SLTP
d. SLTA
e. Diploma/Sarjana

35
523
923
798
95

4 Mata Pencaharian
a. Buruh Tani
b. Petani
c. Peternak
d. Pedagang
e. Tukang Kayu
f. Penjahit
g. PNS
h. Pensiunan
i. TNI/Polri
j. Perangkat Kampung
k. Pengrajin
l. Industri kecil
m. Buruh industry
n. Lain-lain

465
1564
221
32
21
2
32
3
2
11
1
2
2

5 Agama
a. Islam
b. Kristen
c. Katolik
d. Hindu

3839
42
30
15
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Dari table tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

A. Kependudukan

Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan 

lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif, dan lansia adalah sebagai 

berikut: 52 : 48 jumlah penduduk yang berada pada kategori usia 

produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama / seimbang.

B. Kesejahteraan

Jumlah KK sedang mendominasi yaitu 26% dari total KK, KK pra 

sejahtera 38%, KK sejahtera 12% KK kaya 2% dan KK miskin 56%. 

Dengan banyaknya KK prasejahtera inilah maka desa .

C. Tingkat Pendidikan

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan terutama 

pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah 

lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat pertama.

D. Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencarian penduduk adalah petani dan buruh tani. Hal 

ini disebabkan karena sudah turun murun sejak dulu bahwa masyarakat 

adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan 

masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan 

lain selain menjadi buruh tani dan buruh pabrik.
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E. Agama

Seluruh warga masyarakat desa Tanjung Harapan mayoritas beragama 

islam dan minoritas beragama hindu, kristen.

6. Prasarana dan Sarana Desa

Tabel 5. Prasarana dan Sarana Desa

No Jenis Prasarana dan Sarana Desa Jumalah
1 Kantor Kampung 1
2 Gedung SLTA 3
3 Gedung SLTP 4
4 Gedung SD 4
5 Gedung MI -
6 Gedung TK 3
7 Masjid 5
8 Mushola 9
9 Pasar Kampung 1
10 Polindes 1
11 Panti PKK -
12 Pos kamling 8
13 Jembatan 2
14 Gedung TPQ -

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Gedung SLTP dan SLTA ada diperlukan di desa karena jumlah siswa 

yang banyak sudah terakomodasi dalam SLTP dan SLTA terdekat.

2. Pasar desa ada, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat 

biasanya mereka datang ke pasar tradisional yang ada di kecamatan 

Seputih Banyak.
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3. Secara umum prasarana dan sarana yang ada didesa sudah cukup 

lengkap mengingat jumlah penduduk 3923 jiwa.

7. Pemerintahan Umum

Tabel 6. Pemerintahan Umum

No Uraian
Keberadaan

Ada Tidak
1 Pelayanaan 

Kependudukan


2 Pemakaman 
3 Perijinan 
4 Pasar Tradisional 
5 Ketentraman dan tibum 

Dari table tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelayanan kependudukan dilaksanakan setiap hari jam kerja, 

terkadang kala ada juga penduduk yang datang pada sore atau malam 

hari. Hal ini bisa dimaklumi karena mayoritas penduduk adalah 

petani atau buruh tani sehingga kesibukan bekerja seharian. 

Pemahaman mengenai jam kerja kantor masih kurang.

2. Ada 1 (satu) lokasi pemakaman di desa tidak ada tim khusus yang 

menangani hal ini. Prsoes pemakaman dipimpin oleh masyarakat 

setempat dan dilaksanakan secara gotong royong oleh wargaa.

3. Perizinan diantaranya adalah izin keramaian dan izin tinggal.
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4. Izin keramaian diwajibkan bagi kegiatan yang bisa mendatangkan 

massa dalam jumlah banyak. Misalnya hiburan rakyat, ketoprak dan 

orkes. Izin ini selain ke pemerintah desa juga diteruskan ke 

MUSPIKA.

5. Izin tinggal diberlakukan kepada warga asing yang bertamu lebih 24 

jam atau menginap terutama jika bukan keluarga dekat dengan warga 

setempat.

6. Pasar tradisional tidak ada warga biasa datang ke pasar tradisional 

yang ada di kecamatan Seputih Banyak.

7. Satuan linmas memiliki sebanyak 31 personel aktif dan siap sewaktu-

waktu jika ada kegiatan yang sekala kecil. Untuk pengamanan skala 

sedang dan besar linmas dibantu dan Polsek dan Koramil.

C. VISI DAN MISI

1. Visi Desa

“Mewujudkan kampung menjadi kampung mandiri melalui bidang 

pertanian dan industry kecil”

a. Nilai-nilai yang melandasi

1) Selama bertahun-tahun desa menyandang gelar sebagai desa

kategori desa merah atau miskin. Sebuah sebutan yang 

sangat tidak membanggakan padahal sumber daya yang 

cukup memadai, hanya saja penanganannya kurang 

maksimal.



57

2) Sebagian besar warga petani dan buruh tani juga ada yang 

memelihara hewan ternak meski dalam skala kecil, biasanya 

hanya digunakan untuk investasi jangka pendek.

b. Makna yang terkandung :

1) Terwujudnya terkandung didalamnya peran pemerintah

dalam mewujudkan desa yang mandiri secara ekonomi.

2) Desa adalah satu kesatuan masyarkat hukum dengan segala 

potensinya dalam sistem pemerintahan diwilayah desa.

3) Mandiri adalah suatu kondisi kehidupan yang kreatif, 

inovatif, produktif dan partisipatif sehingga mampu 

memenuhi kebutuhannya sendiri.

4) Pertanian bahwa sektor pangan adalah pangan adalah hal 

utama dlam perekonomian sehingga tidak akan terjadi rawan 

pangan di kampung.

2. Misi Desa

a) Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan untuk bekerja sama dengan petugas penyuluh 

lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian

b) Meningkatkan usaha pertanian

c) Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli kampong

d) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui 

pelaksanaan otonomi daerah
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D. Strategi Pembangunan Desa

Program desa diawali dari musyawarah desa yang dihadiri oleh 

tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, pemerintah desa

beserta BPD dalam rangka penggalian gagasan. Dari penggalian 

gagasan tersebut dapat diketahui peramasalahan yang  ada didesa dan 

kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi 

seluruh lapisan masyarkat tertampung.

Sebagia wakil dari masyarkat BPK  berperan aktif membantu 

pemerintah desa dalam menyusun program pembangunan . pemerintah 

desa beserta BPD merumuskan program pembangunan desa, dalam hal 

ini menyusun pembangunan apa yang sifatnya menkampungkan dan 

harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala priotitas.
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BAB IV

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUANAN 
INFRASTUKTUR JALAN

A. Tingkat Dukungan Pemerintahan Daerah dalam  Pembangunan 

Infrastruktur  Jalan di Lampung Tengah 

Tingkat dukungan pemerintah daerah dalam bentuk dorongan 

kepedulian pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan di Desa 

Tanjung Harapan Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah dalam 

bentuk penanggaran, pengalokasian dan himbauan kepada seluruh camat 

dan lurah. 

1. Penganggaran untuk Pembangunan Infrastuktur Jalan

Adapun Hasil wawancara kepada kepala kasubag. Perencanaan dan 

pelaporan Dinas Bina Marga bapak umar mengatakan “ Anggaran 

pembangunan infrastuktur yang disediakan dari Pemerintah Daerah. 

Total sementara untuk tahun ini sekitar 2 Miliyar untuk wilayah 

Lampung Tengah, kenapa dinyatakan total sementara karena 

pembangunan tahun ini belum selesai lagi dalam proses 

pembangunan. Khususnya di Kecamatan Seputih Banyak kurang lebih 

dana untuk pembangunan infrastuktur jalan sebesar 11 Juta rupiah.”

Adapun jumlah dana untuk penanggaran pembangunan infrastuktur 

tahun ini kurang lebih 2 Miliyar itu dibagi menjadi  tiga wilayah di 

Lampung Tengah bagian Tengah, Barat, dan Timur. Dengan jumlah 

keseluruhan  28  Kecamatan. Tetapi pembangunan tahun ini banyak
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dibagian  Tengah. Dana yang diberikan untuk pembangunan 

infrastuktur dari daerah karena menggunakan APBD kecuali kalau dari 

dana DAK itu dari pusat itu pun tidak banyak karena yang 

mengusulkan pemerintah daerah. 

Setiap penanggaran tentang pembangunan pasti ada perbedaan 

penanggaran setiap tempatnya mungkin karena beda kondisi jalan, 

pusat ekonomi. Proritas yang ditengah lebih besar karena pusat 

perekonomian itu lewatnya ditengah. 

2. Pengalokasian pembangunan infrastuktur jalan di Lampung Tengah

Pengalokasian pembanguanan infrastuktur jalan dilampung tengah 

dibagi menjadi tiga bagian. Adapun Hasil wawancara kepada kepala 

kasubag. Perencanaan dan pelaporan Dinas Bina Marga bapak umar 

mengatakan “kalau kami tidak ngomongin desa tetapi kita bicara luas, 

setiap kecamatan gak mesti setiap kampung harus ada perbaikan. Dan 

kita tidak bisa bilang harus fokus dalam satu daerah tetapi 

pembangunan disebar di 28 kecamatan tetapi khusus tahun kemarin 

dan tahun ini kita fokus dengan jalan Kabupaten karena tahun 2015 

kebawah ada pembangunan jalan desa dan jalan onderlah. Kalau 

tahun kemarin dan tahun ini kita fokus jalan kabupaten karena ada 

dana desa untuk pembangunan desa. Sekarang kita tidak ada onderlah 
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lagi sekarang fokus jalan aspal. Itu pun tidak semua terjangkau 

karena tahun ini yang besar itu bagian barat.”1

Saya penelitian di bagian wilayah Timur Lampung Tengah, daftar 

pembangunan infrastuktur dibagian wilayah timur Kecamatan Bumi 

Nabung, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kecamatan 

Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Bandar 

Surabaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kecmatan Way Seputih.

Daftar pembangunan jalan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 

anggaran 2017 wilayah Timur

No. Sub kegiatan/pekerjaan

Kecamatan Seputih Banyak

1. Pemeliharaan jalan Ruas jalan Sribasuki - sp.Krangkeng

2. Peningkatan jalan ruas jalan Sumber Baru - Siswo Binangun 

3. Peningkatan jalan ruas jalan Sari Bakti - Sribawono Ponpes Kyai 

nanang ( lanjutkan )

4. Peningkatan jalan ruas jalan Sumber Fajar - Kp.Rama Puja, Raman 

Utara

5. Peningkatan jalan ruas jalan Setia Bakti - Sumber Baru

6. Peningkatan jalan ruas jalan Sumber Baru (fantri Bakti) - Setia Bumi

3. Himbuan kepada pihak lurah dan camat

                                                            
1 Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber bapak umar yang merupakan  kepala 

kasubag. Perencanaan dan pelaporan Dinas Bina Marga Lampung Tengah, pada tanggal  1 agustus 
2017.
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Adapun Hasil wawancara kepada kepala kasubag. Perencanaan dan 

pelaporan Dinas Bina Marga bapak umar mengatakan “ sebenarnya 

setiap pembangunan tidak ada himbauan khusus yang diberikan oleh 

pemerintah pusat / pemerintah daerah untuk camat dan lurah karena 

pembangunan dilaksanakan karena sudah diusulkan sebelumnya”2

Pelaksanaan pembangunan diusulkan oleh masyarakat dan lurah 

baru ada proses pengecekan untuk diperbaiki. Setiap pembangunan 

peran serta masyarakat itu ada tetapi tidak termasuk dengan dana tetapi 

kenyamana kita kerja dilapangan yang mempunyai hak nerima kerjaan 

itu masyarakat tingkat kenyaman, masyarakat hanya menyediakan 

sarana misalnya pelebaran lahannya siap dipakai untuk pembangunan 

masyarakat tidak terlibat dalam pembangunan kecuali kalau dana

kampung itu ada. Jika ada dana kampung baru masyarakat sistemnya 

gotong royong untuk pembanguna jalan dengan dana ADD kalau Jalan 

Kabupaten masyarakat tinggal terima beres  atau tidak, bagus atau 

tidak jika pembangunan jalan selesai baru lurah tanda tangan. 

Setiap pembangunan pasti ada umur rencana jika kita bicara 

tentang umur pasti jalan yang diperbaiki tidak sesuai dengan umur 

rencana karena beban jalan,kualitas jalan setiap bulanya berbeda. 

Setiap direncanakan belum tentu kita realisasikan yang nantinya 

direalisasikan jalan dulu jika ada yang ketinggalan pada tahun lalu 

                                                            
2 Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber bapak umar yang merupakan  kepala 

kasubag. Perencanaan dan pelaporan Dinas Bina Marga Lampung Tengah, pada tanggal  1 agustus 
2017.
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yang akan datang tahun depan kita rencanakan ulang karena kondisi 

dilapangan berbeda. Jalan yang habis diperbaiki umur tidak ada kalau 

dari dinas PU pekerjaan dalam pembangunan itukan tiga bulan selesai 

100% nanti enam bulan itu masa pemeliharaan jadi tanggungan dinas 

PU itu total sembilan bulan setelah sembilan bulan itu tanggungan 

masyarakat.

B. Faktor penghambat dan pendukung Tingkat Dukungan Pemerintah 

Daerah dalam  Pembangunan Infrastruktur  Jalan di Lampung 

Tengah 

Tingkat dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastuktur 

pasti ada faktor penghambat dalam pembangunan seperti masalah terbatasan 

anggaran,  pemerintah  daerah hanya memberikan anggaran sebesar 2 Miliyar 

untuk seluruh Kecamatan Seputih Banyak di Lampung Tengah, di Kecamatan 

Seputih Banyak anggaran yang diberikan untuk pembangunan infrastuktur 

jalan di desa Sumber Baru sampai siswo binanggun sepanjang  3,65 Km hanya 

diberikan dana sebesar 11 Juta Rupiah. Pembangunan yang direncanakan awal 

di Desa Sumber Baru sampai Siswo Binangun adalah sepanjang 3.65 Km. 

Tetapi, karena terhambatannya dana, pembangunan tidak sesuai dengan 

rencana awal, dimana hasil pembagian jalan hanya sepanjang 1 Km. Berarti  

masih 2,65 Km yang belum ada perbaikan jalan. Maka anggaran 11 Juta 

rupiah tersebut masih  kurang cukup untuk membiyai pembangunan jalan 

sepanjang 3,65 Km.
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Mutu/kualitas jalan aspal yang kurang baik misalnya bahan yang 

digunakan tidak baik, pengerjaan yang bertepatan dengan cuaca yang kurang 

pas, muatan yang berlebihan, semakin berat muatan akan semakin 

mempercepat proses kerusakan jalan, lalu buruknya sistem drainase yang ada 

disekitaran jalan, misalnya ketika hujan air menggenai di tengah jalan karena 

tidak adanya saluran air disamping jalan sehingga mengakibatkan rusaknya 

aspal jalan. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai memelihara jalan 

karena faktor lingkungan seperti, talang/ tritisan yang langsung kejalan 

sehingga saat musim hujan air dri talang/tritisan langsung jatuh kejalan, dan 

perencanaan yang kurang tepat karena jenis jalan aspal bebeda maka harus 

disesuaikan dengan kebutuhan transprotasi yang mempergunakan jalan 

tersebut.

Faktor pendukung dalam pembangunan infrastuktur jalan mengenai 

perencanaan seperti hal nya pembangunan itu terlaksana dengan baik apa bila 

perencanaan yang direncanakan untuk infrastuktur itu baik, setelah perencanaan 

ada faktor pengawasan dalam pembangunan kegiatan pembangunn akan tepat 

waktu tempat sasaran apabila pengawasan itu melekat dilakukan semua pihak oleh 

masyarakat, dinas PU, konsulatan berjalan dengan tupoksinya. Faktor selanjutnya 

koordinasi antara atas maupun bawah, pekerjaan itu masih berjalan pasti ada 

faktor terhambat  seperti material,progesnya tidak sesuai dengan apa yang di 

jadwalkan tiga bulan, pekerjaan seharusnya sudah terlaksana 50% sudah 

terlaksana ini masih 20% harus ada koordinasi penting dalam sistem ini. Faktor 

selanjutnya adalah anggaran.
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BAB V

KESIMPULAN 

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan serta pembahasan maka 

penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam 

pembangunan infrastuktur berupa anggaran setiap tahunnya pasti

ada walaupun harus dibagi bagi setiap kecamatan, pengalokasian 

setiap kecamatan, himbauan kepada seluruh camat dan lurah 

maupun masyarakat. 

2. Faktor penghambat dalam pembangunan seperti masalah terbatasan 

anggaran, mutu/kualitas jalan aspal yang kurang baik misalnya 

bahan yang digunakan tidak baik, pengerjaan yang bertepatan 

dengan cuaca yang kurang pas, muatan yang berlebihan, semakin 

berat muatan akan semakin mempercepat proses kerusakan jalan, 

lalu buruknya sistem drainase yang ada disekitaran jalan. 

Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai memelihara jalan 

karena faktor lingkungan. Faktor pendukung dalam pembangunan 

infrastuktur jalan mengenai perencanaan seperti hal nya 

pembangunan itu terlaksana dengan baik apa bila perencanaan 

yang direncanakan untuk infrastuktur itu baik, setelah perencanaan 

ada faktor pengawasan dalam pembangunan kegiatan pembangunn 

akan tepat waktu tempat sasaran apabila pengawasan itu melekat 
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dilakukan semua pihak oleh masyarakat, dinas PU, konsulatan 

berjalan dengan tupoksinya dan anggaran.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah, segala bentuk kegiatan, baik dalam bentuk 

pelaksanaan pembangunan, sudah boleh dikatakan berperan dan 

mampu, akan tetapi pemerintah harus terus melakukan hal-hal yang 

menurut masyarakat itu baik dan Dinas Bina Marga agar lebih 

sensitive terhadap pembangunan infrastuktur di Lampung Tengah dan 

secara khususnya terjadi di Kecamatan Seputih Banyak untuk 

pembangunan infrastuktur.

2. Kepada masyarakat agar lebih cermat dalam pengawasi setiap ada 

pembangunan jalan, agar kedepannya masyarakat tau apa saja yang 

terjadi dalam pembangunan, disamping itu juga akan membuat 

masyarakat merasa tanggung jawab atas pembangunan tersebut.

3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan 

penelitian tentang pembangunan infrastuktur jalan yang ada di 

wilayah-wilayah lain. Nantinya dapat dijadikan tambahan pengetahuan 

maupun pemerintah untuk lebih fokus lagi terhadap pembangunan 

yang ada diwilayah tersebut.
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